
Suplement do „Poradnika dla gmin” w zakresie tzw. jednego okienka

Data  zmiany.  Zgodnie  z  przepisem  art.  7d  ust.  1  ustawy  Prawo  działalności  gospodarczej 
przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni zmiany stanu 
faktycznego  i  prawnego  odnoszące  się  do  wykonywanej  działalności  gospodarczej. 
Jest to deklaracja przedsiębiorcy składana z reguły po wystąpieniu zmiany.
Natomiast  zgodnie  z  przepisem  art.  9  ust.  1c  ustawy  o  zasadach  ewidencji  i  identyfikacji 
podatników i płatników zmiany danych objętych „zgłoszeniem NIP” należy zgłosić w terminie 
7 dni.
Formularz  wniosku  zintegrowanego  nie  zawiera  pola  na  wpisanie  daty  zmiany, 
tj. daty wstecznej, od której zmiana obowiązuje. Decydujące tutaj będą daty zgłoszenia zmiany 
oraz wpisu zmiany.

Inne  druki.  Przedsiębiorca  zgłaszający  zmiany  w  zakresie  wykonywanej  działalności 
gospodarczej może znaleźć się w trzech sytuacjach:

- dokonuje zmian w zakresie danych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej
- dokonuje zmian w Edg oraz innych danych, które nie podlegają wpisowi do Edg
- dokonuje wyłącznie zmiany danych niepodlegających wpisowi do Edg.

W  dwóch  pierwszych  przypadkach  zmiany  dokonuje  za  pośrednictwem  formularza 
zintegrowanego składanego w urzędzie gminy.
W trzecim przypadku zmianę zgłasza bezpośrednio w zainteresowanym urzędzie (np. rachunki 
bankowe w urzędzie skarbowym i jednostce ZUS) na odrębnych drukach.

Podawanie  numeru  REGON.  Obecnie  numer  Regon  nie  jest  już  niezbędny  przedsiębiorcy 
do  funkcjonowania  w  obrocie  gospodarczym  czy  urzędowym  (poza  statystyką  publiczną). 
Przykładowo posiadanie  numeru  Regon nie  jest  potrzebne do wyrobienia  pieczątki  firmowej. 
Do dnia 31 marca 2009 r. obowiązywał przepis art.  43 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej, 
zgodnie z którym podmioty podlegające wpisowi do rejestru Regon w kontaktach urzędowych i 
związanych  z  obrotem gospodarczym  były  obowiązane  do  posługiwania  się  zaświadczeniem 
Regon  i  podawania  tego  numeru  w  pieczęciach  firmowych  i  drukach  urzędowych. 
Z dniem 31 marca 2009 r. przepis ten został uchylony.

Zakładanie konta bankowego.  W polskim systemie prawnym nie ma przepisu nakładającego 
obowiązek posiadania konta bankowego przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta jest wyjątkowo 
wymagane do przeprowadzania określonych typów transakcji czy płatności.
Nie ma także przepisu nakładającego na osobę zakładającą  tzw.  firmowy rachunek bankowy 
obowiązek przedkładania w banku zaświadczenia o wpisie w Edg, Regonu czy NIPu. Jeżeli banki 
zgłaszają  takie  żądania,  wynika  to  z  ich  regulaminów  wewnętrznych,  nie  zaś  z  przepisów 
powszechnie obowiązujących.

Zawieszenie.  Art.  7b  ust.  4  PDG  traktuje  o  wniosku  o  wpis  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej. W art. 7ba ust. 1 określono, że wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 
podlega informacja o zawieszeniu oraz wznowieniu. Z kolei art. 7b ust. 10 daje upoważnienie 
do określenia wzoru wniosku o wpis do ewidencji uwzględniając zakres danych podlegających 
wpisowi do ewidencji.
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Zatem,  zgodnie  z  art.  7ba  ust.  1,  do  zakresu  danych  podlegających  wpisowi  do  edg  należy 
też  informacja  o  zawieszeniu/wznowieniu,  co  powinno  znaleźć  wyraz  we  wzorze  wniosku 
zintegrowanego.
Odrębna kwestia to wystawienie zaświadczenia o wpisie informacji o zawieszeniu/wznowieniu 
w ewidencji. Regulujący kwestie trybowe w zakresie zawieszenia przepis art. 7ba ustawy PDG 
nie  nakłada  na  gminy  obowiązku  ich  wystawiania.  Niemniej  jednak,  w  opinii  Ministerstwa 
Gospodarki,  można  tutaj  zastosować  odpowiednio  art.  7b  ust.  3  i  potraktować  zgłoszenie 
informacji  o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej tak jak każdy inny przypadek 
wpływu wniosku zintegrowanego.

Wzór  zaświadczenia.  Nie  ma  ogólnopolskiego  wzoru  zaświadczenia  o  wpisie  w  ewidencji 
działalności  gospodarczej.  Każda  gmina  może  tu  stosować  dowolny  druk.  Zaświadczenie 
powinno jednak odzwierciedlać dane, które są wpisane w ewidencji w chwili jego wystawienia, 
nawet jeżeli nie ma wszystkich danych wymaganych przez ustawę albo podano dane błędne.
W takich przypadkach należy jednak pouczyć przedsiębiorcę o obowiązku aktualizacji.

Wniosek edytowalny elektronicznie. Ministerstwo Gospodarki nie opracowuje takiego wzoru.
Formularz elektroniczny za pomocą którego można złożyć wniosek w formie elektronicznej jest 
dostępny  na  platformie  ePUAP.  Urzędy  gmin  powinny  stworzyć  na  platformie  możliwość 
złożenia takiego wniosku bezpośrednio ze strony na skrzynkę podawczą konkretnej gminy.
Na prywatnych stronach internetowych są już dostępne edytowalne druki, które zainteresowani 
mogą  pobrać  i  wykorzystać.  Ministerstwo  Gospodarki  nie  bierze  jednak  odpowiedzialności 
za ich poprawność i zgodność ze wzorem opublikowanym w Dzienniku Ustaw.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Zakres wniosku:
Czy  w  sytuacji,  gdy  dane  z  wniosku  EDG-1  nie  obejmują  danych  zawartych  we  wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (np dane o rachunku bankowym) powinny być składane 
bezpośrednio do np ZUS-u i Urzędu Skarbowego z pominięciem gminnej ewidencji działalności 
gospodarczej?

Tak, przesądza o tym art. 7b ust. 4 zd. 2 ustawy PDG

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 
z późn. zm.) w art. 7ba ust 1 jest napisane, że "wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 
podlega informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu 
wykonywania działalności gospodarczej". 
Informacja taka następuje na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2 tego 
artykułu.  Zgłoszenie  informacji  o  zawieszeniu  bądź  wznowieniu  działalności  gospodarczej 
powinno  zawierać  dane,  o  których  mowa  w  ust.  4.  Dlaczego  zatem  we  wniosku  o  wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej w rubryce 01. Rodzaj Wniosku: istnieje opcja wniosku 
o zawieszenie działalności gospodarczej oraz wniosku o wznowienie działalności gospodarczej, 
skoro ustawodawca określił to jako zgłoszenie informacji?
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W ustawie PDG pojęcia "zgłoszenie" i "wniosek" są używane zamiennie.
W trakcie  prac  nad  projektem  uznano,  że  ujednolicanie  tych  pojęć  we  wszystkich  ustawach 
odnoszących  się  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (i  aktów  wykonawczych  do  nich)  
byłoby niecelowe.

Spółka cywilna i firma:
W którym miejscu przedsiębiorcy mają wpisywać, że wykonują działalność w spółce cywilnej? 
Gdzie mają wpisywać nazwy spółek jeśli uczestniczą np w 3, 5 lub większej ilości spółek i do 
tego  prowadzą  jeszcze  działalność  indywidualnie?  Jak  ma  w  takiej  sytuacji  wyglądać  pole 
"Oznaczenie przedsiębiorcy" i "Nazwa skrócona"?

 Spółka  cywilna  nie  jest  przedsiębiorcą  i  nie  podlega wpisowi  do ewidencji.  Przedsiębiorcą  
jest osoba fizyczna i osoba podaje swoje dane. PKD i miejsce wykonywania dział. spółki podaje  
jako swoje. Kwestia ta jest szczegółowo omówiona w „Poradniku”.

Projekt zintegrowanego wniosku dot. EDG posiada następujące mankamenty: II.10 Oznaczenie 
przedsiębiorcy,  mamy  w ewidencji  przedsiębiorców  posiadających  5  firm,  uważamy,  że  10. 
powinien mieć rozwinięcie, jak 13. np. 1. Firma xxx, 2. Firmaxxx itd. 

Przedsiębiorca ma jedną firmę. Zawsze. Może mieć co najwyżej bardzo długą nazwę lub liczne 
miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Pisząc o mankamentach II.10 miałam na myśli sytuacje, gdy przedsiębiorca posiada własną firmę 
i jest wspólnikiem spółek cywilnych o różnym składzie,  gdzie każda z nich ma odrębny NIP 
i  REGON. Obecnie w oznaczeniu przedsiębiorcy nie mogliśmy wypisywać,  że to jest  spółka 
cywilna, jak również wymieniać jej składu osobowego. Co w takich przypadkach ? Czy nie lepiej 
wprowadzić pola informacyjnego dot. formy organizacyjnej?

Spółka cywilna  nie  jest  przedsiębiorcą i  nie  jest  wpisywana w ewidencji  gminnej.  Ma swoje 
odrębne zgłoszenia do urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS.
Spółka  cywilna  nie  ma  też  firmy.  W  związku  z  tym  nie  ma  żadnej  podstawy  prawnej  do  
wprowadzenia takiego pola. Nie ma również potrzeby.

Wg  mnie  w  części  EDG-1  powinna  znaleźć  się  informacja  o  tym,  że  przedsiębiorca 
jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej: „Prowadzę działalność w formie spółki cywilnej” 
–  tu  podać  nazwę  spółki.  Informacja  o  spółce  cywilnej  jest  co  prawda  w  części  EDG-RB, 
ale  tam zapisano:  prowadzę działalność wyłącznie w formie  spółki  cywilnej.  Czyli  jeśli  ktoś 
działa samodzielnie i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej to takiej informacji tu nie 
poda.

Spółki cywilne nie są podmiotami, mają swoje zgłoszenia NIP i REGON. 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność indywidualnie i ma udział w dwóch różnych spółkach 
cywilnych to posiada odrębne numery NIPi REGON dotyczące tych spółek. Często adres zakładu 
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głównego  też  jest  różny  od  adresu  zakładu  głównego  działalności  indywidualnej. 
Gdzie i jak uzupełnić można dodatkowe numery NIP, REGON oraz adresy akładu głównego?

Spółka cywilna nie jest  podmiotem. Dane "spółki" sa dla edg danymi przedsiębiorcy - osoby  
fizycznej i jako takie należy je wpisać. Jest to opisane w instrukcji i w „Poradniku”.

W druku wciąż brak rubryki gdzie przedsiębiorca ma wpisywać w jakich spółkach cywilnych 
jest  wspólnikiem (przede wszystkim chodzi  o nazwy tych  spółek).  Jest  to ważna informacja, 
o  którą  pytają  ZUS,  urzędy  skarbowe,  urzędy  statystyczne,  banki  i  inni  uczestnicy  obrotu 
gospodarczego.  Podmioty  te  zainteresowane  są  także  jaki  przedmiot  działalności  (PKD) 
wykonuje  się  w  ramach  danej  spółki.  Rubryka  29  w druku  tak  naprawdę  nie  wnosi  żadnej 
konkretnej informacji dla żadnego urzędu.

Spółka  cywilna  nie  jest  podmiotem  i  nie  jest  w  żadnej  formie  wpisywana  do  ewidencji  
działalności gospodarczej. Podmiotem jest ZAWSZE osoba fizyczna. US, ZUS, GUS mają swoje  
zgłoszenia dla spółek cywilnych.

Co należy wpisać w rubryce 10 druku EDG-1? Czy wyłącznie imię i nazwisko przedsiębiorcy 
czy także jego firmę (nazwę)? Zgodnie z k.c.  firmą osoby fizycznej  jest  jej  imię i  nazwisko 
oraz ewentualne dodatkowe elementy zależne od przedsiębiorcy. Czy to właśnie należy wpisac 
w tym polu?

Firmę, zgodnie z definicją KC.

Co należy wpisywać w rubryce 11  druku EDG-1 w przypadku, gdy przedsiębiorca posługuje się 
kilkoma  nazwami,  co  wynika  np.  z  tego,  że  prowadzi  działalność  indywidualną  oraz  jest 
wspólnikiem  kilku  spółek  cywilnych  i  każda  z  tych  spółek  ma  swoją  nazwę?  Czy  trzeba 
je wszystkie wymienić w tej rubryce czy też wręcz przeciwnie nie należy w ogóle uwzględniać 
nazw  s.c.,  w  których  przedsiębiorca  jest  wspólnikiem  a  jedynie  nazwę  jego  działalności 
prowadzonej indywidualnie? Wszak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 4 ust. 2 
stwierdza, że za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej.

Przedsiebiorca (czyli osoba fizyczna) działa pod firmą. Firmą jest to, co stanowi KC.
Spółka cywilna nie jest podmiotem i jako taka nie ma firmy.
Przykład. Firma: Jan Henryk Kowalski Hurt-Detal-Import-Eksport-Spedycja.
Przykładowe nazwy skrócone (zgodnie z deklaracją przedsiębiorcy):
Jan Kowalski
Jan Kowalski HDIES
Jan H. Kowalski
JH Kowalski
JHK Handel
i tak dalej.

Czy prowadząc działalność  w spółce cywilnej  podaję  tylko  swój  indywidualny NIP czy NIP 
i REGON spółki (nie mam i nie mogę mieć przecież swojego indywidualnego REGON-u)? 
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Do edg wpisuje sie osobe, zatem także jej NIP. NIP spółki cywilnej w ogóle nie jest wpisywany 
do edg.

Gdy  prowadzę  działalność  swoją  indywidualną  i  mam  udział  w  dwóch  różnych  spółkach 
cywilnych to jakie numery NIP i REGON mam podać czy tylko swoje czy swoje i obu spółek? 
Jeżeli tak to gdzie mamy zmieścić te numery czy złozyć odrębne wnioski na udział w każdej 
spółce cywilnej? Problem dotyczy tez adresów zakładów głównych.

Numery należy podawać swoje (osoby fizycznej), zakłady "spółki" jako swoje dodatkowe miejsca 
wykonywania działalności.

Drukowanie formularzy:
Czy drukowanie formularzy odbywać się będzie gdzieś zbiorczo czy gminy bedą musiały się 
zająć ich wydrukiem we własnym zakresie? 

Gminy we własnym zakresie, wzór będzie w dzienniku ustaw i w CRD ePUAP Informacje w tytm 
zakresie zawarte są na stronie www.epuap.gov.pl oraz www.crd.gov.pl . Wiele wniosków będzie z  
czasem wpływać elektronicznie, gminy powinny zachęcać do tej formy składania.

Opłaty:
Proszę  o  wypowiedź  na  temat  opłat  za  zaświadczenia  z  ewidencji  działalności  gospodarczej 
po 31 marca br.
Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który wszedł w życie 
z dniem 31 marca br. wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do edg nie podlega opłacie. Oznacza  
to, że nie podlega żadnej opłacie.
Zgodnie z art. 7b ust. 3 zaświadczenie o wpisie doręcza się z urzędu, co w opinii MG oznacza,  
że wydanie tego zaświadczenia nie podlega opłacie. Zgodnie z art. 7d ust. 1a przepisy art. 7b  
stosuje się odpowiednio do wniosków o zmianę wpisu w edg.
W związku z tym wydanie zaświadczenia o wpisie oraz o zmianie wpisu nie podlega opłacie.
Inna sytuacja ma miejsce, gdy przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie  
w edg, nie dokonując jednocześnie wpisu ani zmiany. W takim wypadku wydanie zaświadczenia  
podlega opłacie skarbowej na zasadach ogólnych, tj. obecnie w wysokości 17 zł.
Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  iż  stanowisko  Ministerstwa  Gospodarki  w  sprawie  opłaty 
skarbowej nie jest wiążące. Problematyka ta należy do kompetencji resortu finansów.

Pełnomocnik:
W jaki sposób jest możliwy podpis pełnomocnika na zgłoszeniu o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej (druk EDG-1, oraz drukach EDG-RD,- EDG-MW,- EDG-RB,- )  jeżeli w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz w ustawie prawo działalności gospodarczej  mowa 
jest tylko i wyłącznie o przedsiębiorcy.  Nigdzie nie ma zapisu że wniosek może być złożony 
przez pełnomocnika. O sprawie  pełnomocnika jest mowa dopiero w artykułach, które wchodzą 
w życie  z dniem 1 lipca  2011.  Uważam że zapis  na w/wym.  drukach "własnoręczny podpis 
wnioskodawcy /pełnomocnika" jest błędny. 

5

http://www.crd.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


Kwestie związane z pełnomocnictwem są w polskim prawie regulowane w Kodeksie cywilnym  
w  art.  95-1099.  Zgodnie  z  tymi  przepisami  niemal  każdą  czynność  prawną  można  dokonać  
za pośrednictwem przedstawiciela. W takim przypadku prawidłowe pełnomocnictwo musi zostać 
dołączone  do  wniosku  o  wpis/zmianę  wpisu  w  edg  i  jego  kopia  przekazana  przez  organ 
ewidencyjny dalej.

Czy po wezwaniu do zgłoszenia  się przedsiębiorcy w celu złożenia  własnoręcznego podpisu, 
może to zrobić pełnomocnik po przedstawieniu pisemnego pełnomocnictwa?

Tak.

Wniosek  EDG-1  o  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  może  podpisać  i  złożyć 
pełnomocnik. Czy pełnomocnictwo musi byc potwierdzone notarialnie, czy też nie ?

Nie, wystarczy pełnomocnictwo zwykłe. Notarialne jest niezbędne tylko przy wysyłaniu wniosku 
listem poleconym.

Pola obowiązkowe:
W instrukcji pisze się, że jeśli wniosek dotyczy wpisu do ewidencji to należy wypełnić wszystkie 
rubryki.  Przedsiębiorca  rozpoczynający  działalność  gospodarczą  (pierwszy  wpis)  ma  więc 
również podać numer rachunku bankowego, NIP i  numer REGON. Oczywiste  jest,  że takich 
danych podać nie może.  REGON dostanie  dopiero po uzyskaniu wpisu.  Na ile  się orientuję, 
banki  przy  zakładaniu  rachunku  dla  osoby  prowadzącej  działalność  gospodarczą  żądają 
zaświadczenia o wpisie i numer REGON. Tak więc kolejność jest odwrotna – najpierw wpis i 
zaświadczenie o wpisie, potem REGON i dopiero później bank. W tej sytuacji we wniosku o 
wpis (pierwszy) przedsiębiorca nie może podać numeru REGON i numeru rachunku bankowego. 
Jak  postępować  w  przypadku  braku  NIP-u  mówi  art.  7b  ust.  6  Prawa  dz.  gosp.,  ale  co  z 
pozostałymi przypadkami. 
 
Ostateczna  instrukcja  została  znacznie  rozszerzona.  Wyraźnie  wskazuje  teraz,  które  pola 
wnioskodawca jest obowiązany wypełnić, a które wypełnia „, o ile dotyczy”. 

Informacje jawne:
Dlaczego nazwa skrócona (EDG-1 rub. 11) nie jest traktowana jako informacja jawna, przecież 
przedsiębiorca, skoro już ją ma to prawdopodobnie będzie się nią posługiwał? 

W ustawie PDG nie ma przepisu ustawowego nakazującego przedsiębiorcy posługiwanie się taką  
nazwą ani gminom jej wpisywania. To jest wymóg dla celów identyfikacji podatkowej wynikający  
z przepisów podatkowych. 

Jeżeli miejsca zaciemnione mają być jawne, to dlaczego II.23 nie jest zaciemniony, dotyczy to 
też  miejsc  wykonywania  działalności  innych  niż  zakład  główny przecież  te  dane  również  są 
jawne. 
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Miejsce zamieszkania/zameldowania nie jest jawne, o ile przedsiębiorca wykonuje działalność  
gdzie indziej.

Oznaczanie miejsc jawnych i niejawnych na wniosku o wpis/zmianę itd. jest niezgodne z art. 7a 
ust.2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, która określa, że dane osobowe w zawarte EDG 
nie podlegają ochronie danych osobowych. Wprowadzenie zapisów niejawnych wymaga zmiany 
w w/w ustawie.

Wniosek nie jest  tylko dla edg.  Dane podlegające wpisowi do Edg są jawne i  nie podlegają  
ochronie  danych  osobowych.  Natomiast  dane  dla  urzędów  skarbowych  objęte  są  tajemnicą  
skarbową,  dla  urzędów statystycznych  –  tajemnica  statystyczną.  W związku  z  czym wyraźne 
wskazanie  dla  przedsiębiorcy  we  wniosku,  które  dane  nie  podlegają  ochronie  jest  bardzo 
pożądane.

Zgodnie z art.7b ust.2 pkt 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej wniosek o wpis zawiera 
oznaczenie  miejsca zamieszkania.  Art.  7a ust.2  w/w ustawy określa,  że ewidencja  jest  jawna 
i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.
Natomiast w projekcie wniosku miejsce zamieszkania wnioskodawcy nie jest jawne.
Czy zaświadczenie o wpisie w ewidencji powinno zawierać adres zamieszkania przedsiębiorcy ?

Tylko wtedy, jeżeli jest to JEDNOCZEŚNIE miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Zmiana właściwości organu ewidencyjnego:
Do którego urzędu statystycznego, skarbowego i do której jednostki terenowej ZUS przesyłać 
wniosek  dotyczący  zmiany  wpisu  polegającej  na  zmianie  miejsca  zamieszkania  – 
do dotychczasowych czy do nowych właściwych urzędów? Do tej pory w przypadku zmiany 
miejsca  zamieszkania  jeśli  chodzi  o  Urząd  statystyczny,  należało  się  zgłaszać 
do dotychczasowego urzędu statystycznego. 
 
Do  dotychczasowych.  Urzędy  skarbowe  i  statystyczne  rozwiążą  sprawę  według  własnych  
procedur.

Przedsiębiorca  zmienia  miejsce  zamieszkania  na  teren  innej  gminy,  to  powoduje  zmianę 
właściwości  organu.  Musi  złożyć  wniosek  zintegrowany  do  dotychczasowego  organu 
ewidencyjnego.  Dotychczas  właściwy  organ  wyda  zaświadczenie  o  zmianie  wpisu  i  kopię 
zaświadczenia prześle do nowego organu ewidencyjnego. Będzie też miał obowiązek przesłania 
danych z wniosku wraz kopią zaświadczenie o zmianie wpisu do REGONU, ZUS-u (KRUS-u) 
i do właściwego urzędu skarbowego. 
Nowy właściwy organ ewidencyjny musi dokonać wpisu na podstawie zaświadczenia o zmianie 
wpisu  z  dotychczas  właściwego urzędu gminu  (wpis  z  urzędu),  a  nie  na podstawie  wniosku 
złożonego  przez  przedsiębiorcę.  Nowy  urząd  gminy  musi  nadać  u  siebie  nowy  numer 
ewidencyjny. Nigdzie nie ma zapisu, że ten nowy urząd gminy ma przesłać kopię zaświadczenia 
o wpisie do urzędów statystycznego, skarbowego i do ZUS – a te z kolei potrzebują u siebie 
informacji o nowym numerze ewidencyjnym. 
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Od  2005  r.  identyfikacja  przedsiębiorcy  we  wszystkich  rejestrach  powinna  odbywać  się  
na podstawie numeru NIP.

Jednostka lokalna i EDG-MW:
W załączniku EDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności)  należy podać  nazwę 
jednostki  lokalnej i  jej  REGON. Co należy rozumieć pod tym określeniem? To powinno być 
wyjaśnione w instrukcji. W Prawie działalności gospodarczej mówi się o oddziałach lub innych 
miejscach wykonywania działalności (art. 7b ust. 1 pkt 2). Osoba fizyczna zawsze ma tylko jeden 
REGON.  Nie  bardzo  rozumiem  dlaczego  używa  się  tu  określenia  nazwa  jednostki  lokalnej 
i dlaczego należy podać REGON dla tej jednostki. Może chodzi tu o sytuację kiedy to dodatkowe 
miejsce  wykonywania  działalności  będzie  miejscem,  w którym działalność  jest  wykonywana 
wyłącznie przez spółkę cywilną, której przedsiębiorca jest wspólnikiem (spółka cywilna dostaje 
REGON). Dlaczego dla jednostki lokalnej ma być podana data rozpoczęcia działalności?

Pojęcie jednostki lokalnej używa się na potrzeby statystyki.  Każda jednostka lokalna ma swój 
odrębny  numer  Regon.  Spółki  cywilne  w  ogóle  nie  są  wpisywane  w  edg,  a  w  pozostałych  
rejestrach mają swoje własne zgłoszenia. Jest to szczegółowo opisane w „Poradniku”.

W załączniku EDG-MW w miejsce 18. lepiej  wprowadzić np. 08.,  09, czyli  miejsce na wpis 
kolejnych dodatkowych adresów działalności.

Dane  z  załącznika  EDG-MW  (poza  danymi  adresowymi)  są  potrzebne  dla  urzędów 
statystycznych.  Jeśli  zabraknie  miejsca  należy  wypełnić  kolejny  formularz  
(stąd są one ponumerowane).

PKD 2004:
Niepotrzebnym  zabiegiem  jest  wprowadzanie  kolumn  z  PKD  2004,  wielu  przedsiębiorców 
już  posługuje  się  PKD 2007  i  powrót  do  PKD 2004 przedłuża  czas  obsługi  przedsiębiorcy, 
a miało być prościej .

PKD2004 nie jest daną dla gmin, tylko dla urzędów statystycznych do końca bieżącego roku.

Cały czas uważam, że konieczność podawania przez przedsiębiorcę kodów PKD 2004 jest w tej 
chwili  niezgodna  z  przepisami  rozporządzenia  wprowadzającego  PKD  2007.  Dlaczego 
ma to robić przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność albo ten, który już dostosował 
swoją działalność do PKD 2007? Tylko dlatego, że tak funkcjonuje REGON?
 
Jest to wymaganie Głównego Urzędu Statystycznego, które obowiązuje do końca 2009 r.

Dane ZUS:
Następnie część III EDG-1 pkt 19 – co to za data i kto to wypełnia? 

Datę tę wypełnia wnioskodawca dla potrzeb ZUS.
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Data zmiany wpisu:
Natomiast brakuje pozycji –data wprowadzenia zmiany we wpisie, a nie zawsze jest ona zgodna 
z datą złożenia wniosku o zmianę wpisu. 

Wpis/zmiana  dokonywana  jest  niezwłocznie.  Formularz  nie  zawiera  rubryki  „data  zmiany”.  
Należy przyjąć, iż zawsze będzie to data złożenia wniosku o zmianę wpisu.

To, że wpis/zmianę należy wprowadzić niezwłocznie jest bezdyskusyjne, ale zgodnie z ustawą 
przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie zmian we wpisie, co w takiej sytuacji, gdy data zmiany 
może dotyczyć  stanu 14 dni przed złożeniem wniosku lub gdy wchodzi 14 dni po złożeniu?

Obowiązek  ten  dotyczy  przedsiębiorcy,  nie  gminy.  Dla  gminy  nie  ma to  znaczenia.  Wniosek  
należy  przyjąć  i  dokonać  wpisu.  Dane  do  ewidencji  wpisuje  się  zgodnie  z  deklaracją 
przedsiębiorców.

We wniosku EDG-1 nie ma daty zmiany wpisu. Czy należy ją wpisywać w poz. 12 ?

Nie, poz. 12 to data rozpoczęcia. Data wpisu zmiany jest w zaświadczeniu.

Oznaczanie adresów:
Jeżeli oznaczenia adresów maja być zgodne z oznaczenie TERYT, to należy zaktualizować dane 
na  stronie  www.stat.gov.pl,  bo  dla  gminy  Olkusz  nie  są  zaktualizowane  o  nazwy  ulic 
w miejscowościach Gorenice, Sieniczno, Niesułowice. 

TERYT  nie  jest  obligatoryjny.  W  Instrukcji  napisano  "powinny".Jednocześnie  należy  zgłosić  
wniosek o uzupełnienie Teryt-u do Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak  uzupełnić  obowiązkową  rubrykę  09  wniosku  EDG-1  w  przypadku  gdy  przedsiębiorca 
zgłasza, że nie posiada nawet czasowego zameldowania? nie można przecież odmówić wpisu 
z uwagi na brak zameldowania, tym bardziej, że nawet w dowodach osobistych funkcjonuje zapis 
"brak adresu". 
 
Gmina może przyjąć wniosek bez zameldowania, bo to nie jest dana ewidencyjna. Wtedy urząd 
skarbowy najprawdopodobniej wezwie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień.

Zgodnie  z  art.  7b  ust.2  pkt.2  wniosek  zawiera  oznaczenie  miejsca  zamieszkania  i  adresu 
przedsiębiorcy,  adresu  zakładu  głównego,  oddziału  i  innego  stałego  miejsca  wykonywania 
działalności. We wniosku o wpis nie ma pozycji adresu przedsiębiorcy. Czy adres przedsiębiorcy 
to adres zakładu głównego czy też adres do korespondencji, jeżeli to są inne adresy?

Miejsce zamieszkania to, zgodnie z Kodeksem cywilnym, miejscowość. Adres przedsiębiorcy to  
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, które może, choć nie musi, być tożsame 
z adresem zamieszkania.
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EDG-RB:
Jeżeli  EDG-RB  jest  tylko  dla  ZUS/NUS,  to  skąd  będą  mieli  wymagane  dane,  jeżeli  EDG 
nie zadba o właściwe wypełnienie pól i na ile i w jakim zakresie pracownicy EDG muszą mieć 
wiedzę co do prawidłowego wypełnienia tych załączników. Jeżeli będą to robić pracownicy ZUS 
i NUS, to skąd  nazwa wniosek zintegrowany,  przecież w takiej  sytuacji  ZUS i  NUS będzie 
wzywał przedsiębiorców do uzupełnienia danych, a przecież nie o to chodziło ustawodawcy?  

Wszyscy pracownicy wszystkich urzędów powinni mieć jak najszerszą wiedzę. Niemniej jednak 
działają w zakresie swoich kompetencji. Urząd gminy nie interesuje jaki jest rachunek bankowy 
przedsiębiorcy. Natomiast w części EDG-RB znajdują się rubryki, które organ ewidencyjny musi 
zweryfikować: oznaczenie NIP i PESEL muszą być takie same jak w EDG-1, musi się też zgadzać  
data i miejsce złożenia oraz podpis. To wszystko.
Jeżeli  natomiast  NUS/ZUS  znajdą  jakieś  błędy,  to  one  wezwą  przedsiębiorcę,  nie  gmina.  
Proszę nie zakładać z góry, że każdy wniosek będzie źle wypełniony.

Czy załącznik EDG-RB jest obowiązkowy tylko do wniosku o wpis do ewidencji czy także do 
wniosku  o  zmianę  danych?  Instrukcja  do  druku  sugeruje  pierwsze  rozwiązanie  a  wzór 
wypełnienia elektronicznego wniosku sugerowałby że stosuje się go również obowiązkowo przy 
zmianie danych.

To nie jest załącznik tylko integralna część wniosku. Służy do wskazania rachunku bankowego, o  
ile  się  go posiada.  Jeżeli  składa się  wniosek o zmianę danych nie  dokonując  zmiany  w tym  
zakresie, tej części wniosku się nie składa.

Jak wypełnić obowiązkowy załącznik EDG-RB w przypadku pierwszego wpisu gdy podejmujący 
działalność nie założył firmowego konta, ba nie ma nawet osobistego rachunku? 

W takiej sytuacji EDG-RG nie należy wypełniać.

Data rozpoczęcia działalności:
Co  z  datą  rozpoczęcia  działalności,  gdy  wnioskodawca  nie  ma  nr  NIP,  pytałam 
w Urzędzie Skarbowym ale nie są w stanie określić w jakim terminie uzyskamy informacje o 
nadaniu NIP ?

Proszę zwrócić uwagę na art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. NIP nie  
jest potrzebny do rozpoczęcia działalności.
Przy okazji: decyzja w sprawie NIP musi zostać wydana w terminie 3 dni. Ustawa celowo nie  
przesądza o formie przekazania informacji.

Wniosek przesłany listem zwykłym:
Co z wnioskami wysłanymi listami zwykłymi, gdy własnoręczność podpisu będzie potwierdzona 
notarialnie? 

Taką  przesyłkę  należy  potraktować  tak  samo,  jak  każdą  inną  korespondencją  nadchodzącą 
do urzędu listem zwykłym.
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Przekazywanie danych z wniosku do innych urzędów:

Znowelizowana  ustawa  Prawo  działalności  gospodarczej  -  art.  7b  ust.5  zobowiązuje  organy 
ewidencyjne  do  przesłania  danych  z  wniosku o wpis  do ewidencji  działalności  gospodarczej 
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, ZUS albo KRUS wraz z 
kopią zaświadczenia o wpisie w edg.
Uwzględniając zapis ustawy, mam pytanie natury technicznej:
- w jaki sposób dane z wniosku powinny być przekazywane do właściwych jednostek?
Ponieważ  wniosek  jest  zintegrowaną  całością  i  obejmuje  dane  potrzebne  do  rejestracji 
we wszystkich  urzędach,  wydaje  się  logiczne,  że  wniosek  powinien  być  3  razy  skserowany 
i wysłany razem z kopiami naszego zaświadczenia.  
Pytanie moje wynika z treści pow. art, który mówi o danych z wniosku a nie o jego kopii.

Przekazanie kopii wniosku jest również przekazaniem danych.
W  początkowym  okresie  zakładamy,  że  będzie  przekazywana  po  prostu  kserokopia  wniosku  
potwierdzona za zgodność z oryginałem. Istnieje też możliwość komunikowania między urzędami 
za pośrednictwem platformy ePUAP, do której gorąco zachęcamy.
Jeżeli wniosek jest podpisany epodpisem - wchodzą przepisy o informatyzacji.
Generalnie  na  poziomie  lokalnym  powinno  nastąpić  porozumienie  co  do  zasad  współpracy 
konkretnego urzędu gminy z konkretnym NUS, US, ZUS.

Aplikacja informatyczna:
W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ewidencje działalności gospodarczej, 
proszę  o  informacje  czy  Ministerstwo  Gospodarki  przygotuje  program  komputerowy 
do ewidencjonowania przedsiębiorców przez gminy (czy rekomenduje może jakąś firmę)?

Pracujemy  nad  specjalną  aplikacją  dla  gmin  na  potrzeby  przyszłej  Centralnej  Ewidencji  
i Informacji o Działalności gospodarczej. Powinna być ona gotowa do wakacji.

Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej:
Art. 7g ust. 2 Prawa działalności gospodarczej mówi, że organ ewidencyjny jest zobowiązany 
przesłać  informację  o  wykreśleniu  przedsiębiorcy,  najpóźniej  w  ciągu  14  dni  od  daty  kiedy 
decyzja o wykreśleniu stanie się ostateczna, do urzędu statystycznego i do urzędu skarbowego. 
Przedsiębiorca  zgłasza  zaprzestanie  wykonywania  działalności  również  na  wniosku 
zintegrowanym. Od 31 marca organ ewidencyjny ma obowiązek przesyłania danych z „wniosku 
zintegrowanego”  do  urzędu  statystycznego  ,  urzędu  skarbowego  i  do  ZUS-u  (KRUS-u). 
I ma to zrobić w ciągu 3 dni od daty dokonania wpisu. 
Rozumiem,  że  przesyłanie  danych  z  wniosku  nie  dotyczy  informacji  o  zaprzestaniu 
wykonywania działalności. Żaden przepis nie mówi, że wykreślenie jest wpisem. W art. 7b ust. 5 
zapisano, że wniosek o wpis (zmianę wpisu) jest jednocześnie wnioskiem o nadanie nr REGON, 
zgłoszeniem do ZUS i do urzędu skarbowego. 
Informację o wykreśleniu przesyła się do urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. A ZUS? 
To powinno być gdzieś wyjaśnione.
 
Tak, reguluje to art. 7d ust. 1a.
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KRUS:
Czy w przypadku zgłoszenia do KRUS wniosek należy rzeczywiście przekazywać do Centrali 
KRUS a nie do jednostki terenowej?

Tak stanowi ustawa PDG.

Właściwość urzędów skarbowych:
W instrukcji (czy poradniku) powinna znaleźć się informacja o właściwości miejscowej urzędu 
skarbowego.  O  właściwości  miejscowej  przesądza  rodzaj  deklarowanych  obowiązków 
podatkowych.  Ma  to  istotne  znaczenie  ponieważ  NIP  nadaje  się  poprzez  wydanie  decyzji. 
Jeśli  wniosek  zostanie  skierowany  niewłaściwie  decyzja  będzie  musiała  być  unieważniona. 
Właściwość  jest  różna  w  zależności  od  rodzaju  podatku.  W podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych  przy  wyborze  ogólnych  zasad  opodatkowania,  właściwym  jest  urząd  ze  względu 
na miejsce zamieszkania.  Dla podatników podatku od towarów i usług (którzy nie korzystają 
ze  zwolnienia  od  tego  podatku)  właściwy  jest  urząd  ze  względu  na  miejsce  wykonywania 
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
 
Właściwość  urzędów  skarbowych  w  zakresie  ewidencji  (tylko  i  wyłącznie)  określa  ustawa 
o zasadach identyfikacji i ewidencji podatników i płatników.

Dane kontaktowe:
Wniosek o wpis zawiera numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej. Czy te dane 
powinny być ujęte w zaświadczeniu o dokonaniu wpisu ?.

Tak, o ile przedsiębiorca posiada (poda we wniosku).

Zaświadczenia:
Czy Ministerstwo Gospodarki opracowuje wzory zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,  czy też,  tak jak dotychczas,  w temacie  tego wydruku (oraz jemu pokrewnych) 
istnieje dowolność po stronie Urzędów Miast/Gmin?

Nie ma takiego upoważnienia ustawowego dla MG. Zaświadczenia pozostają w gestii gmin.

Dotychczasowe formularze:
Czy wraz z wprowadzeniem zintegrowanego formularza obecnie obowiązujące formularze stają 
się nieważne?

W zakresie osób fiz. dokonujących zgłoszenia do edg to będzie jedyny formularz. Ale np. NIP-1  
jako druk pozostanie do innych celów. Przynajmniej przez najbliższe 6 miesięcy.

Konto firmowe:
Kiedy przedsiębiorca powinien założyć konto firmowe? Do tej pory najczęściej był to moment po 
otrzymaniu numeru REGON a przed uzyskaniem (aktualizacją) numeru NIP.
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Nie ma obowiązku posiadania konta. Jeżeli przedsiębiorca chce je jednak założyć, może to zrobić  
w każdym czasie. To jest raczej kwestia regulaminów banków.

Nazwa skrócona:
Czy nazwa skrócona może nie zawierać nazwiska?
 
Tak.
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